Μια πρωτοβουλία του
Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) υλοποιεί από το 2015, σε
συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του
Νοσοκομείου Παίδων Π.&Α. Κυριακού και με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Enable»,
το διαδικτυακό πρόγραμμα αντιμετώπισης εκφοβισμού «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό».
Για τις ανάγκες του προγράμματος έχει δημιουργηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.livewithoutbullying.com μέσω της οποίας παρέχονται συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε όλες τις ομάδες που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από το φαινόμενo
του εκφοβισμού.
Συγκεκριμένα, οι διαδικτυακές υπηρεσίες παρέχονται ανώνυμα και δωρεάν στις
παρακάτω ομάδες:
1. Παιδιά
10 έως 18 ετών που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα
εκφοβισμού
 Συμβουλευτική Υποστήριξη, από εκπαιδευμένους νεαρούς συμβούλους
(φοιτητές και απόφοιτοι ψυχολογίας και κοινωνικών επιστημών), μέσω
ανταλλαγής μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (online chat).
 Κοινόχρηστοι χώροι ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων, συναισθημάτων με
στόχο τη δημιουργία μίας κοινότητας που κυριαρχεί ο σεβασμός, η
ενσυναίσθηση και η αλληλοϋποστήριξη.
 Πληροφόρηση / ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για θέματα που
σχετίζονται με το φαινόμενο του εκφοβισμού.
2. Γονείς και Εκπαιδευτικοί
 Ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και παροχή συμβουλών από
εξειδικευμένους επιστήμονες μέσω ειδικά διαμορφωμένου χώρου
ανταλλαγής απόψεων (forum)
 Πληροφόρηση / ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για θέματα που
σχετίζονται με το φαινόμενο του εκφοβισμού.
Σημείωση: Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες αποκλειστικά μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.livewithoutbullying.com .
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.livewithoutbullying.com,
στείλτε email στο info@livewithoutbullying.com ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο
210 – 3637547 (κ. Αντωνοπούλου Βίκυ)
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Συμπληρωματικά προς τις ανωτέρω υπηρεσίες, το ΚΜΟΠ από τη νέα σχολική χρονιά
2016 – 2017 πρόκειται να υλοποιήσει και τις παρακάτω δράσεις:
1. Ευαισθητοποίηση μαθητών Γυμνασίου γύρω από βασικές αρχές της
Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης, μέσω τηλε-εκπαίδευσης.
2. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε μοντέλα διαχείρισης περιστατικών
εκφοβισμού εντός του σχολικού χώρου, μέσω τηλε-εκπαίδευσης.
3. Εκπαιδεύσεις περιορισμένου αριθμού εφήβων 15 έως 18 ετών, επιλεγμένων
με συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να γίνουν διαδικτυακοί σύμβουλοι
στα πλαίσια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.livewithoutbullying.com.
Στην αρχή του σχολικού έτους 2016 – 2017, θα υποβληθεί σχετικό αίτημα
στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
προκειμένου οι Διευθυντές των γυμνασίων και λυκείων της χώρας να
δημοσιοποιήσουν τις δράσεις αυτές στα σχολεία.
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